
PISPALALAINEN 
JOKO OLET KIRJOITTANUT NIMESI PISPALA-ADHESSIIN ? 

Monen Pispalan, Tahmelan ja Hyhkyn asukkaan ovella on jo käyty nimien
keräyslistan kanssa yhteisen asian merkeissä. Nimiä on kerätty PISPALA
ADHESSIIN, jonka sisältö hyväksyttiin Pispalan Asukasyhdistyksen yleis
kokouksessa 10.9.75. Adressi tullaan aikanaan luovuttamaan Tampereen 
kaupunginhallttukselle. 
Pari viikkoa jatkuneen nimenkeräyksen perusteella voidaan sanoa, että 
adressissa esitetyillä vaatimuksilla näyttää olevan alueen asukkaiden 
laaja tuki takanaan. Jonkin verran ennakkoluuloisia asenteita on tosin 
myös tavattu. Tämä onkin ynunärrettävää - eihän asiaan perehtymätön voi 
adressin pikaisen läpilukemisen perusteella saada selkeää kuvaa asiako
konaisuudesta ja asukasyhdistyksen toiminnasta. Yleisesti on myös ollut 
havaittavissa uskon puutetta siihen, että asioihin ylipäätänsä voitai
siin vaikuttaa. Kunnallislaissa kuitenkin sanotaan, että yhdyskunnan toi
mintaa ohjaa sen oma tahto ja tahdon muodostuminen kunnallisessa itse
hallinnossa tapahtuu alhaalta käsin, kunnan jäsenistöstä lähtien. On 
siis korkea aika pispalalaisten tarttua kehityksen pyörään ja sanoa sa
nansa asuinalueensa tulevaisuudesta. 
Julkaisemme tässä vielä adressin tekstin kokonaisuudessaan. jotta niil
lä, jotka tähän mennessä eivät ole sitä allekirjoittaneet , olisi ti
l a isuus raunassa jo ennakkoon perehtyä sen sisältöön j a tarvittaessa 
pyytää lisäselvitystä asiasta. 

PISPALA-ADRESSI I 
Me allekirjoittaneet Pispalan, Tahmelan ja Hyhkyn asukkaat olemme 
vakavasti huolestuneita asuinalueemme tulevaisuudesta ja varsinkin 
uuden asemakaavasuunnitelman aiheuttamasta uhkasta. Tämän johdosta 
vaadimme, että kaupunginhallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin 
seuraavien vaatimusten toteuttamiseksi: 

1 PISPALA PISPALALAISILLE 

Nykyisten asukkaiden asumismahdollisuus on taattava 

o suosimalla vanhojen rakennusten peruskorjauksia ja niiden 
lainoitusta, halpaa rakentamista ja pientonttien säilyttämistä 

o rajoittamalla rakennusoikeutta maan hinnan nousun ja tontti
keinottelun estämiseksi 

o säilyttämällä kaupungin vuokratalot ja rakentamalla tarpeen 
mukaan uusia sekä liittämällä Pispala kaupungin aravatuotanto
ohjelmaan 

o lopettamalla kaupungin omistaman maan myynti ja rakentamalla 
sille kaupungin vuokrataloja 

o kaavoittamalla Pispalan valta valtatien ja Näsijärven välinen alue 



2 KULTTUURIPERINTEITÄ VAALITTAVA 

o on säädeltävä uudisrakentamista niin, että alueen kulttuuri-
historiallisesti arvokas kokonaisuus säilyy 

o on vaalittava alueella syntynyttä  kulttuuria ja kehitettävä 
kulttuuripalveluja asukkaiden tarpeita vastaavasti 

3 PALVELUJA PISPALALAISILLE 

o julkisia varoja on ensisijaisesti suunnattava asukkaiden 
enemmistöä palveleviin tarkoituksiin kuten kunnallinen pesula 
ja sauna, viemäröinti, vanhusten palvelutalo, lasten päivä
hoito, pyykkilaituri, julkinen liikenne, nuoriso- Ja moni
toimitilat 

o ranta-alueet on kunnostettava virkistyskäyttöön 

4 PISPALAN KAAVAN KÄSITTELY NYKYISELTÄ POHJALTA ON KESKEYTETTÄVÄ! 
UUDEN KAAVAN ON PERUSTUTTAVA EDELLÄMAINITUILLE PERIAATTEILLE! 
KAAVOITUKSEN TAVOITTEIDEN MÄARITTÄMISTÄ VARTEN ON ASETETTAVA 
TOIMIKUNTA, JOSSA ASUKKAAT OVAT EDUSTETTUINA! 

EI OLE KAIKKI MILTÄ NÄYTTÄÄ ... 

Adressin ainoa jonkin verran risti
riitaisia näkemyksiä herättänyt vaa
timus on ollut kysymys rakennusoi
keudesta. Uudessa kaavassahan on 
huomattavasti korotettu rakennusoi-
keutta ja sitä vaaditaan nyt alen
ne t tavaksi. Tämä vaatimus saattaa 
ensi ajattelemalta tuntua hieman 
epäilyttävältä asukkaiden edun kan
nalta, kohoaahan tonttimaan arvo 
rakennusoikeuden myötä. 

Lähemmin tarkastellen asia näyttäy
tyy toisessa valossa. Ensinnäkin ra
kennusoikeuden korottaminen merkit
see asukkaille lisäkustannuksia 
ton tin verotusarvon. vesimaksujen 
ja katurasitteiden nousun muodossa. 
Tämä taas merkitsee etenkin vähäva
raisten. pispalalaisten asuinmahdol-
lisuuksien heikkenemistä, ehkä usein 
jop a pakkomuuttoa alueelta. Korkeas
ta rakennusoikeudesta huolimatta ta
vallinen pientontin omistava pispa
lalainen ei tonttinsa myydessään kui-
tenkaan saa käteensä niin suurta sum-
maa, että hän sillä vapailta asunto
markkinoilta ta kykenisi juuri minkään
lais ta asuntoa hankkimaan. Asia erik
seen ovat sitten vielä ne rahassa 
mittaamattomat arvot, joita tuttuun 
ja ihmisläheiseen ympäristöön sisäl
tyy. 

Korkea rakennusoikeus tuo tullessaan 
tonttikeinottelua. Vaikka Pispalan 
asemakaavaluonnos ei suoranaisesti 
pakota kaiken vanhan hävittämiseen, 
se kuitenkin houkuttelee ja suosii 
tällaista kehitystä. Niin alue ennen 
pitkää ajautuu varakkaan väestönosan 
haltuun ja työläisten Pispala on vain 
muisto historian lehdillä. 

Näyttää siltä, että kaupunki tarkoi 
tuksellisesti ohjaa Pispalan kehitys-
tä tällaiseksi eliittikaupunginosak-
si. Tällaisiin tarkoitusperiin ·voi-
daan katsoa vii viitattavan wn. alueen jät
täminen vaille palveluja, kaupungin 
vuokratalojen kunnosspidon laiminlyö
minen ja hävittäminen sekä kaupungin 
tonttien myyminen rahakkaille ja vir
kaportaan ylimmän kerroksen edustajil
le. 

Kaupungin asennpitumista kuvastaa 
myös se, että tietämämme mukaan poik
keusluvalla rakennetuista uusista ta
loista vain yksi ainoa on saanut uu
den asemakaavaluonnoksen laatineen 
arkkitehtitoimiston hyväksymisen kaa
vaan sopivana, mutta kaupunki on kiel
teisistä kannanotoista viis veisan
nut. Niinpä Tahmelan ranta-alueet 
ovat täynnä taloja, jotka ovat mah
dollisimman kaukana Pispalan alkupe
räisestä luonteesta, jota muuten 
niin kovasti vakuutellaan suojelta
tava. Puheet ja käytäntö eivät siis 
näytä tässäkään pitävän yhtä. 

POLIITTISUUDESTA JA TOIMINTALINJASTA 

Jonkin verran ennakkoluuloja ja ar
kuutta asukasyhdistystoimintaan koh
taan on herättänyt kysymys asukasyh
distyksen poliittisuudesta. Sikäli 
asukasyhdistyksen voidaan epäilemät
tä katsoa olevan poliittisen, että 
se pyrkii vaikuttamaan yhteiskwman 
asioiden hoitoon - ja sitähän poli
tiikka juuri on. 

Mitään puoluepoliittista linjaa asu
kahyhdistykse·11ä sen sijaan ei ole. 



Pyrimme koko ajan siihen, että asu
kasyhdistyksen linjan muodostavat sen 
jäsenet, joiden aloitteisuudesta ja 
aktiivisuudesta toiminnan onnistumi-
nen riippuu. Yhdistyksen tarkoituk
sena on järjestää asukkaita toimin
taan aswnisella tapahtuvaa voiton-
tavoittelua ja keinottelua va.staan 
hyvän, halvan, turvallisen ja viih
tyisän asumisen, monipuolisten pal
vellujen sekä terveellisen ympäris
tön puolesta. Tämän tavoitteen puo
lesta käytävään toimintaan voivat 
varmastikin osallistua kaikki asuk
kaat poliittisista ja muista yhteis
kunnallisista näkemyksistä riippu-
matta. 

JÄLKEÄ SYNTYY 

Pispalassa on ruvennut tapahtumaan 
ja Pispala-kysymys on alkanut saa
da laajaa yleistä mielenkiintoa 
osakseen: Asemakaavakysymystä on 
viime aikoina ahkerasti käsitelty 
eri tiedotusvälineissä. Museoviras
ton edustajat ovat tällä viikolla 
käyneet asukasyhdistyksen opastuk
sella tutustumassa Pispalaan ja tu
levat esittämään kantansa saneeraus
kysymykseen. Asukasyhdistyksen edus
tajia on käytetty asiantuntijoina 
useissa yhteyksissä, mm. Teknisen 
Korkeakoulun arkkitehtilinjansemi
naarissa, jossa Pispalaa käytetään 
esimerkkinä etsittäessä uusia ja 
aikaisempaa parempia vaihtoehtoja 
jo rakennetun ympäristön kaavoit
tamiseen. Niinikään Tampereen Yli
opistolla on suunnitteilla selvi-

PISPALALAIS EN 

tys Pispalan ympäristökysymyksistä. 

Asemakaavaluonnokseen kohdistuneet 
valitukset on nyt saatu käsiteltyä ja 
parannuksia kaavan pahimpiin epäkoh
tiin on jo tulossa. Mm rakennusoi
keutta tullaan tiettävästi alentamaan 
ja eräistä katujen levennyshankkeista 
luovutaan. Kaava tulee lähiaikoina 
uudelleen nähtäväksi, jolloin asuk:
kaat voivat .jälleen ottaa siihen kan
taa. 

Asemakaavamääräyksillä ei kuitenkaan 
kaikkia pispalalaisten ongelmia rat
kaista. Pispala-adressiinkin on lii
tetty eräitä vaatimuksia, jotka ei
vät ole suoraan kaavoituksen keinoin 
hoidettavissa. Tarkoituksena onkin 
kaavoituskysymyksen ohella - joka 
tosin tällä hetkellä on ajankohtai
sin kysymys - vaikuttaa kaupungin po
litiikkaan niin että asiat tulevat 
hoidettua pispalalaisten eduksi. 

Toivon mukaan kaikki ne, jotka eivät 
vielä ole allekirjoittaneet Pispala
Adressia, tekevät sen. Adressissa esi
tettyjen vaatimusten toteutuminen 
koituu varmasti kaikkien pispalalais
ten eduksi. J s jollakulla on esitet
tävänä asukkaiden yleistä etua parem
min palvelevia ratkaisumalleja, toi
vomme saavamme mitä pikimmin kuulla 
niistä. Tärkeintä on nyt, että kaik
ki a1ueen asukkaat ottavat kantaa ke-
hitykseen ja vaikuttavat omaan tule
vaisuuteensal 
Huom. Pispala-adressiin voi kirjoi t-
taa nimensä. myös useimmissa alueen 
palvelupisteissä. 

KULTTUURIN 

järjestetään Pispan koululla perjantaina 24.10.-75 ltlo 18. 

Pispalalla on vaalittavanaan harvinaisen rikas kulttuuriperinne. Niiden 
kirjailijoiden ja.taiteilijoiden nimiä, jotka täältä ovat lähtöisin, ei 
tässä. tarvinne luetella . Kulttuuria on myös Pispalan rakennettu ympäris
tö, jonka tuhoutumista vastaan nyt kokoamme voimamme.  Niin kuin asukasyh
distyksen tarkoituksena ei ole museoida Pispalaa vaan ohjata sitä kehit
tymään eläväksi ja toimivaksi ja tarpeen mukaan uudistuvaksi yhteisöksi 
vanhalta pohjalta, niin on tarkoituksena puhaltaa myös uutta tulta pispa
lalaisen kulttuurin hiillokseen. Keskuudessamme on tälläkin hetkellä suuri 
joukko poikkeuksellisen luovia ihmisiä, tunnettuja ja julkisuudessa tunte-
mattomia. Näiden henkisten voimavarojen kokoamiseksi ja esille saamiseksi 
kutsumme kaikkia niitä, joilla on "sana sanottavana, laulu laulettavana, 
runo lausuttavana, kuva maalattuna" ottamaan yhteyttä kulttuuri-illan 
vastaavaan järjestä.jään Pirjo Nurmiseen ( os. Vallikatu 2, puh. 20 455) 
ja antamaan oman panoksensa uuden Pispala-hengen luomiseeno Tähän työhön 
on luvannut kantaa kortensa kekoon myös mm. Veikko Sinisalo, joka on lu
pautunut kulttuuri-iltaan esittämään Lauri Viidan tuotantoa. Tilaisuudessa 
esittävät ohjelmaa myös lukuisat Pispalan alueella toimivat järjestöt ja 
ohjelmaryhmät (esim. Ahjolan olan tanhuryhmä, Harjun seurakunnan nuoret, Nuo-
ret Kotkat, Avaruuslintu, Moreeni). KAIKKI MUKAAN ! 



' 

VÄRIVALOKUVA LAPSISTANNE 
SOPIVA LAHJANAKIN 

-
Lapsikuvaamo KIRSTI 

Pispalanvaltatie 27, puh. 26552 
HILDEN 

E. KUITTINEN 
Pispalanharju 41 

- Sei 400 gr. 
- Vihannessekoitus 250 gr. 
-Kultapapu 

2,95 
1,80 
5,40 

KUKKIA, SEPPELEITÄ JA SIDONTAA 
EDULLISESTI 

1( U 1( 1( A- JA 1( EM 11( A l 1 0 
S • Y L I N E N 

Pispalanvaltatie 27, puh. 28347 
E 1 i n t a r v i k e 1 i i k e 

Mäkelä &. Suominen 
-HALPOJA TARJOUKSIA 

T T:mi M E T A L L I V Ä L I T Y S 
P.Sirén puh. 26467 Piapankatu 33 C 

33240 Tampere 24 

HYHKYN KAUPPA 
Hyhkynkatu 12, puh. 444 160 

om. PÄIVI TANNER 

LANKOJA, KANKAITA JA ASUSTEITA 

EDULLISESTI 

'I'. N I E M I 
Pispalanvaltatie 21, puh. 26391 

TUOTTEEMME TUNNETAAN -
LAATUUMME LUOTETAAN 

AALLON LEIPDMD 
Piapalanvaltatie 68, puh. 440404 

MEILTÄ KAIHTIMET TEILLE 
ETKÖ EHDI MEILLE, 

SOITA 36872, 

HUONEKALUT EDULLISIMMIN 
sohvakalustoja, kirjahyllyköitä, pari• 
sänkyjä ym. ym. halpaakin halvemmalla 

ME EHDIMME TEILLE. 

· PISPALAN KAIHDIN 
Pispalanvaltatie 35, puh. 36872 

TULE TUTTUUN 

1( ALUS TE- L LÖYTÖ 
Pispalanvaltatie 50, puh. 455 526 
Av. ark. 10-18, la 10-14 

LÄHIKAUPPAAN! 

Loppuviikoksi1 - T U O R E V O I 1/2 KG 
-HYVÄ JAUHELIHA 

5,80 
13,80 

T A II M E L A N V A L I N T A 
PISPALAN AS lKASYHD ISTYS 
- perustettiin 28.05.1975 Pispalan j a Tahmelan asukasyhdistykseksi 
- on kaikki en asukkaiden, sekä omassa asunnossa asuvien että vuokra l aist en etuj ärj estö 
- kuuluu valtakunnalliseen As ukasliittoon j a paikalliseen Tampereen Seudun As ukasyhdi styksen 

Neuvottelukuntaan (puh.joht. Jyrki Jyrkämä, puh. 654 876) 
- on poliittisesti l aaj apohjainen ja vaatii asukkaille päätösvaltaa asumisen j a ympöristön 

kysymyksissä 
- yhdi stykseen voi liittyä j äseneksi ilmoittamalla nimensä j a osoitteensa toimikunnan jäse

nille kirjeit se , puhelimitse tai henkilökohtaisesti 
- toimikunnan j äsenet : Anna- Marja arj a Ollikainen (puheen ohtaj a ), Rinnekatu 4 as . 6 , Alpo Uutela 

(varapuheenjoht aj a ), Pispankatu 27 B 1, puh. 110880, Mirja Ruokoranta (sihteeri) Tahrne lank. 
26 as . 10, puh. 21897, Keijo Ruokoranta (tal.hoit.) ed . os. ja puh., Irmeli Sal vas , Harjun
pää 7, puh. 35584, Sinikka Saj amaa, Pispankatu 25 B 10, Annikki Hämäläinen, Raj aportink. 7, 
puh. 29528, Martin Gylling, Mäkikatu 21 , puh. 30307 , Pirjo Nurminen, Vallikatu 2, puh. 
20455 t , Aarne - , u . 

Jäisermaksu 5 mk/v 
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